
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouders, kinderen, opa’s en oma’s, 

Zo we zijn weer van start. Allemaal in hetzelfde gebouw. Wat fijn en wat ziet het er allemaal 

mooi uit. Vorige week hebben we met z’n allen, team, aannemers en schoonmakers hard 

gewerkt om alles af te krijgen. We zijn erg tevreden met het resultaat. Tot aan de opening 

wordt het punten op de i zetten, maar voor het eerste gezicht ziet het er al prachtig uit. 

Als team zijn we ook afgelopen vrijdag met teamuitje naar Volendam geweest. We hebben 

in twee teams gestreden. Eerst een ontsnapping uit een escaperoom (nou ja, één team zou 

er nu nog zitten als we ze niet vrij hadden gelaten ;-))) en daarna een ludieke speurtocht 

door Volendam. Vervolgens gezellig eten met elkaar en bruisend van energie al weer 

allemaal ideeën uitwisselen over leuke groepsactiviteiten tijdens het proces van 

groepsvorming en de openingsactie. Kortom, we hebben er weer zin in! 

 

mede namens het team,   

Sanne Vreugdenhil,  

Directeur De Tuimelaar 
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Nieuwsbrief #25 

Welkom 

Afgelopen week zijn Daneé, Aurelia en 

Macherano dan echt gestart. Daneé en 

Macherano in groep 1 en Aurelia in groep 3. Ook 

nieuw zijn: Kayleigh (groep 3) en Marjeenah 

(groep 2), we hebben deze kinderen deze week 

ingeschreven. Een goede start toegewenst. We 

hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op De 

Tuimelaar! 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Groepsvorming 

Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep 

gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er komen 

klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. 

Ook als de groep helemaal hetzelfde blijft, wordt de 

groep na de zomervakantie opnieuw gevormd. Na 

zo'n lange periode uit elkaar geweest te zijn, worden 

de regels en groepsnormen vanzelf opnieuw 

bepaald. Ook een andere leerkracht voor de groep 

maakt dat de groep zich opnieuw vormt.  

Een goede begeleiding bij deze groepsvorming is 

heel belangrijk en je kunt hier het hele jaar plezier 

van hebben. Daarom worden er in alle klassen 

specifieke groepsvormende spellen en opdrachten 

gedaan. Zo zorgen we samen voor een veilige speel- 

en leeromgeving.  

 

Speelplein vernieuwd 

In de zomervakantie is het schoolplein helemaal 

vernieuwd. Het is nog niet helemaal klaar, maar we 

zijn er al heel erg blij mee. We spelen nu met z’n 

allen op het binnenplein, we hebben veel nieuw 

buitenspeelmateriaal, zodat er veel 

spelmogelijkheden voor  de kinderen zijn. Ook op 

deze manier zorgen we er voor dat we samen fijn 

kunnen spelen en het schooljaar positief kunnen 

starten. 

 

 

Verzuim en te laat komen 
Bij deze nieuwsbrief is ons protocol verzuim en te laat 
komen bijgevoegd. We vragen alle ouders hier nog 
eens naar te kijken. We hechten er aan en 
verwachten van alle ouders dat zij ons meehelpen de 
lessen op tijd te laten beginnen, zodat we uw kind 
voldoende onderwijstijd kunnen geven. Natuurlijk 
zijn er omstandigheden waardoor het even niet lukt, 
fijn als u dan met ons het gesprek aangaat. Een goed 
gesprek voorkomt een heleboel narigheid achteraf.  
 
Op tijd komen: 
- zorg dat uw kind bij de tweede bel in de klas 
aanwezig, anders wordt dit geregistreerd als te laat 
of als u als ouder belt dat uw kind te laat komt. Uw 
kind is dan nog steeds te laat ;-))) 
- als uw kind 6 x te laat is, kunt u een brief van de 
leerkracht verwachten. We vragen u de brief te 
ondertekenen 
- als uw kind meer dan 9 x te laat komt wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek met de intern 
begeleider Nancy 
- als uw kind meer dan 12 x te laat komt zal dit door 
de directeur bij Leerplicht gemeld worden. 
 
Ziekmelden:  

De ouder(s)/verzorger(s) melden de afwezigheid van 

hun kind met reden aan de school vóór 8.30 uur op 

telefoonnummer:010-4165392 

 

Nederlands voor anderstaligen 

Binnenkort willen we bij voldoende deelname starten 

met de cursus Nederlands voor anderstaligen, die 

georganiseerd gaat worden door Zadkine. De totale 

duur van de cursus is ongeveer 20 weken van 3 

uurtjes en vindt 3 keer per week plaats. De cursus 

sluit u af met een examen en u kunt een erkend 

diploma behalen. 

Inhoud van de cursus: 

-Niveau A1 en A2 

-Spreken/gesprekken voeren, luisteren, lezen en 

schrijven 

-Staatsexamen 1 

 

Wilt u meer informatie hierover, dan verwachten wij 

op 10 september om 08.45 uur in de ouderkamer. U 

kunt zich dan inschrijven voor de cursus en u krijgt 

een toets om te bepalen welk taalniveau u heeft. 

heeftheeft,hzodat u in de juiste cursus komt.  

 



 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Wat doet de schooldiëtist op school? 

Op een LekkerFit!school is er extra aandacht voor een 

gezonde leefstijl, er wordt meer gymles gegeven en er is 

een schooldiëtist op school werkzaam. Het werk als 

schooldiëtist varieert van informeren van groepen ouders 

en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun 

ouders. Hiervoor worden de meetgegevens van de 

jaarlijkse Fittest gebruikt. Ook deze zal ik uitvoeren op 

school. Alle kinderen die boven het gemiddelde zitten, 

worden door de school uitgenodigd voor een gesprek 

met mij. Samen gaan we dan kijken of er verbeterpunten 

zijn zodat uw kind op een gezonde manier weer helemaal 

fit wordt! We meten en wegen de kinderen nog eens en 

houden rekening met lichaamsbouw en hoe actief uw 

kind is. We kijken goed naar wat er mogelijk kan 

veranderen en maken daarvoor samen een plan. 

Vervolgens is het mogelijk om vervolggesprekken te 

plannen op school, dit gaat in overleg met u en uw kind. 

Ook bij andere voedingsgerelateerde problemen, bijv. als 

u een lastig etertje thuis heeft of als uw kind onder het 

gemiddelde zit wat betreft gewicht, help ik u graag! 

Verder zal ik waarschijnlijk ook in de school te vinden zijn, 

wanneer er bijvoorbeeld een project over voeding of 

leefstijl is, de LekkerFit! week of voor het geven van 

workshops voor ouders.  

Misschien kom ik u komend jaar dus tegen. U kunt met al 

uw voedingsvragen bij mij terecht!  

 

Hopelijk tot ziens!  

 
Melanie Vis  

Schooldiëtist 

melanie@degroeneappel.nl 

 

Meer informatie over het Lekker Fit! project op 

www.lekkerfit.nl  

 

 

 

 

 

 

Oproep pleinwacht ouders! 
We zijn nog op zoek naar een paar nieuwe ouders die 

ons willen helpen als pleinwacht, als oproepkracht en 

tijdens de wintermaanden. Heeft u ergens een uurtje 

over? U zou ons er enorm mee helpen! Voor meer 

informatie kunt u zicht richten tot juf Hülya. 

 

 
 

Even voorstellen………schooldiëtiste Melanie 
Na succesvolle schooljaren op verschillende 

LekkerFitscholen, mag ik ook dit schooljaar weer als 

schooldiëtist aan de slag! Ik heb hier enorm veel zin in! 

Voorgaande jaren heb ik al veel kinderen en hun 

ouders/verzorgers geholpen om nog fitter te worden en 

dit is goed gelukt!  

Omdat nog niet iedereen mij kent, stel ik mij graag even 

voor! Mijn naam is Melanie Vis, ik ben 27 jaar, 

woonachtig in Rotterdam en diëtist sinds 2016. Vanaf 

2016 ben ik schooldiëtist en zie ik veel kinderen met hun 

ouders. Ik vind het erg leuk om als schooldiëtist te 

werken. De sfeer is goed op de scholen en ik ontmoet 

steeds weer andere leuke kinderen en ouders! Ongeveer 

één keer per maand ben ik op school om gesprekken te 

houden en daarnaast kom ik regelmatig langs op school 

voor andere projecten, zoals workshops, lessen en 

voorlichtingen. Ik ben werkzaam bij diëtistenpraktijk De 

Groene Appel. In de praktijk begeleiden we mensen van 

jong tot oud met allerlei voedingsvragen. We hebben 

verschillende locaties in Hoogvliet, Rhoon, Pernis en 

Spijkenisse. Daarnaast werken we op sportclubs, bij 

bedrijven en bij scholen en volgen we de nodige 

cursussen op voedingsgebied.  

 

 

  

 

 

 

http://www.lekkerfit.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belangrijke data 
 
Maandag 3 september                   MR-vergadering om 18:30-20:30 uur 
Maandag 10 september                 Informatiebijeenkomst Nederlandse taalcursus om 8:45 uur in de       
                                                            ouderkamer 
Dinsdag 11 september                   Schoolfotograaf voor alle groepen 
Woensdag 12 september              Mogelijke stakingsdag in het onderwijs, let op! Dan is er geen school 
Vrijdag 21 september                    Studiedag, alle kinderen vrij 
Maandag 24 september                Studiedag, alle kinderen vrij 
Vrijdag 28 september                    Opening van de nieuwe school, 13:00 -16:00  
 
 

 

 
 
Nationale Voorleesdagen 
 

 
 

Juf Chantal heeft een andere baan 

Graag wil ik u informeren over het volgende. Juf 

Chantal gaat ons helaas per 1 oktober 2018 

verlaten. Zij is twee weken voor het einde van het 

schooljaar benaderd door een school bij haar in de 

buurt en heeft de baan die haar is aangeboden 

aangenomen. Zij heeft 20 jaar met heel veel plezier 

en inzet op De Tuimelaar gewerkt, maar dit is voor 

haar het moment om een nieuwe uitdaging aan te 

gaan. 

Afscheid 

Juf Chantal neemt op 27 september afscheid van 

de kinderen en ouders. U bent vanaf half 3 

welkom. Hierover informeer ik u binnenkort nog 

uitgebreider. Via deze weg wil ik juf Chantal alvast 

bedanken voor haar jarenlange inzet op De 

Tuimelaar in de afgelopen ruim 20 jaar. Het team 

en ik persoonlijk zullen haar als persoon en collega 

heel erg gaan missen, maar begrijpen dat zij deze 

stap gaat maken. We zijn druk bezig een nieuwe 

leerkracht voor groep 8 te vinden. Zodra dit bekend 

is zal ik u hierover informeren. 

 
 
 
 

De opening van de nieuwe school  

De voorbereidingen van de festiviteiten zijn al in 

volle gang. Binnenkort krijgt u nog een echte 

uitnodiging! 

 
 

Ouderbijdrage 
Fijn dat een paar ouders het schoolgeld al weer 
hebben betaald. Deze maand ontvangt u weer een 
brief van ons over het schoolgeld. Ook in de 
jaarkalender staat uitgebreid beschreven hoe u kunt 
betalen en hoe u een betalingsregeling kunt treffen. 
Helpt u ons ook dit jaar weer door op tijd te betalen, 
zodat we weten welke uitgaven we voor leuke 
activiteiten voor kinderen kunnen doen!  

 

 

 

 
 

 

 


